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ТОП 

 

Посли країн G7 обговорили зі Шмигалем 

справу ПриватБанку ФОТО  

Посли країн G7 на зустрічі з Прем’єр-

міністром України Денисом Шмигалем 

обговорили судові справи ПриватБанку, 

правову ситуацію навколо антикорупційних 

органів, енергетичний ринок та інші актуальні 

питання.

 

Грошей - як на два Охматдити: на Банковій 

прокоментували рішення суду на користь 

Суркісів 

Примусове стягнення коштів з ПриватБанку за 

рішенням суду в підсумку означатиме видатки 

бюджетних коштів, які зіставні з 500 км 

відремонтованих доріг чи будівництвом двох  
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ПриватБанк оскаржуватиме рішення щодо 

виплати компаніям Суркісів $350 мільйонів 

ПриватБанк оскаржуватиме рішення 

Печерського суду щодо примусового 

стягнення $350 млн на користь компаній братів 

Суркісів.

 

 

В Україні оновили ―карантинні‖ зони — у 

―червоній‖ Тернопіль і ще дев’ять міст 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на позачерговому засіданні оновила розподіл 

на карантинні зони, який почне діяти 7 

вересня.

 

 

За фактом пожеж на Луганщині відкрили 

справу 

Прокуратурою здійснюється процесуальне 

керівництво у кримінальних провадженнях за 

фактом пожеж на території Новоайдарського 

та Станично-Луганського районів Луганщини.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Нормандська" зустріч на рівні глав МЗС 

відбудеться у вересні – Кулеба 

Міністри закордонних справ Німеччини, 

Франції, України і Росії проведуть чергову 

зустріч у вересні. 
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Лукашенко знову заявляє про "втручання" 

України та країн ЄС 

Президент Олександр Лукашенко заявив, що 

на обстановку в Білорусі в більшій мірі 

впливає зовнішнє втручання у внутрішні 

справи країни й управління протестними 

акціями з-за кордону. 

 

 

МЗС України - про заяви Лукашенка: "Не 

треба шукати ворогів там, де їх немає" 

Міністерство закордонних справ України 

закликало білоруських друзів та партнерів не 

піддаватися на інформаційні провокації щодо 

нібито впливу України на протести в Білорусі.

 

 

МЗС розраховує на активну підтримку 

Норвегією ініціатив України в ООН 

Міністерство закордонних справ розраховує на 

активну підтримку Норвегією, яка з 1 січня 

2021 року буде непостійним членом Ради 

безпеки ООН, ініціатив України в ООН щодо 

відновлення територіальної цілісності нашої 

країни.

 

 

ОБСЄ зафіксувала 15 порушень ―тиші‖ на 

Донбасі ЗВІТ 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала 13 порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та два - в 

Луганській області.
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КОРОНАВІРУС 

 

Симптоми COVID-19: що робити, коли 

лікар відмовився викликати мобільну 

бригаду 

Пацієнти с симптомами COVID-19 повинні 

перш за все звернутися до лікаря первинної 

ланки, з яким уклали декларацію. Самотужки 

шукати лабораторію для проведення 

тестування не потрібно.

 

Кличко каже, що пандемія вже обійшлася 

бюджету Києва в 1 мільярд 

Від початку пандемії бюджет Києва 

недоотримав більш ніж 1 млрд гривень 

планових надходжень.

 

 

Миколаїв та чотири регіони області 

переводять до "жовтої" зони 

Міста Миколаїв, Вознесенськ та три райони 

Миколаївської області у зв’язку з ростом 

кількості хворих на коронавірусну інфекцію 

переводять із "зеленої" до "жовтої" зони 

епідемічної небезпеки.

 

 

Три шари тканини та без марлі: якими 

мають бути handmade маски 

Маски з тканин, тобто немедичні, 

рекомендовано виготовляти з трьох шарів, 

поєднуючи гідрофобний матеріал та 

натуральні тканини.
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УКРАЇНА 

 

НАЗК винесло припис голові 

Конституційного Суду 

Національне антикорупційне агентство 

України винесло припис голові 

Конституційного Суду Олександру 

Тупицькому через відмову КСУ надавати 

інформацію про конфлікт інтересів у суддів.

 

 

Президент не дає оцінку рішенням судів: на 

Банковій прокоментували ситуацію з ОАСК 

Конституційні повноваження Президента 

України не дають йому права або обов'язку 

надавати оцінку рішенням судів чи 

звинуваченням проти суддів, глава держави 

може тільки як громадянин висловити власну 

позицію щодо резонансної інформації.

 

Рада ухвалила законопроєкт щодо надання 

держгарантій на портфельній основі 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 

2020 рік" щодо надання державних гарантій на 

портфельній основі та 

 

 

Для хасидів планують встановити межі 

району паломництва – Немчінов 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на позачерговому засіданні вирішила доручити 

встановити межі району проведення 

паломництва брацлавських хасидів до Умані 

для святкування Рош га-Шана. 
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Мовлення на межі з Кримом і у зоні ООС: 

поновили шість та видали один новий 

дозвіл 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення розглянула на засіданні 3 

вересня заяви ліцензіатів щодо видачі дозволів 

на тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення та вирішила їх 

задовольнити. 

 

Під час ліквідації пожежі на Луганщині 

загинув старшина Артем Бондаренко 

Тіло старшини Артема Бондаренка, якого 

вважали зниклим безвісти, знайшли під 

завалами бліндажа.

ЕКОНОМІКА 

 

Рада розблокувала підписання кредитної 

угоди з ЄС на €1,2 мільярда 

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 

№0063-П щодо скасування рішення про 

ухвалення закону, який передбачає 

ратифікацію меморандуму і кредитну угоду 

щодо надання Україні до 1,2 млрд євро 

макрофінансової допомоги від ЄС. 

 

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6% 

Національний банк України ухвалив рішення 

не змінювати облікову ставку та залишити її на 

рівні 6%. 
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Економічна політика України отримує 

позитивні оцінки міжнародних агентств – 

Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 

підвищення рейтингу важливим сигналом, 

який демонструє, що економічна політика 

уряду та Президента отримує позитивні оцінки 

від міжнародних фінансових агентств.

 

Реформування державних банків передбачає 

спеціалізацію кожного з них 

Реформування державного банківського 

сектору передбачає спеціалізацію кожного з 

державних банків. 

 

Морпорти України цьогоріч збільшили 

перевалку вантажів на 5% 

Українські морські порти у січні-серпні 2020 

року обробили 105,77 млн тонн вантажів, що 

на 5 млн тонн або на 5% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Журналіст Бутусов заявив, що його кличуть 

на допит через "вагнерівців" 

Головний редактор інтернет-видання "Цензор" 

Юрій Бутусов повідомив, що його викликали 

на допит в Офіс генпрокурора у справі про 

ведення РФ агресивної війни проти України.
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Центренерго виплатило шахті "Надія" 5 

мільйонів авансом 

Міністерство енергетики звернулося до 

"Центренерго" з пропозицією надати 

авансовий платіж на 5 млн грн за вугільну 

продукцію шахти "Надія". Кошти вже 

надійшли на рахунки шахти і будуть 

направлені на виплату зарплати гірників.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд наклав арешт на танкер Delfi 

Суд на Одещині розглянув позов ДП 

«Адміністрація морських портів України» до 

власника танкера Delfi і частково задовольнив 

клопотання щодо арешту судна компанії Mister 

Drake PC в якості забезпечення позовних 

вимог. 

 

 

Президенту банку "Аркада" повідомили про 

підозру у привласненні 50 мільйонів 

Президенту АТ АКБ "Аркада" повідомлено 

про підозру у привласненні 50 млн грн з 

фондів фінансування будівництва житлових 

комплексів "Еврика" та "Патріотика".

 

 

Суд зобов’язав родину ексдиктатора 

Франко повернути Іспанії маєток 

Суд першої інстанції провінції Ла-Корунья 

ухвалив, що сім’я іспанського диктатора 

Франсіско Франко (1892-1975) повинна 

повернути державі маєток Пасо-де-Мейрас в 

автономному співтоваристві Галісія, який 

належав йому.
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Суд продовжив запобіжний захід 

експрезиденту "Укрбуду" Микитасю 

Вищий антикорупційний суд продовжив 

запобіжний захід для експрезидента державної 

будкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася до 

3 жовтня.

 

 

Нічний домашній арешт Гримчаку 

продовжили ще на два місяці 

Вищий антикорупційний суд продовжив до 2 

листопада дію запобіжного заходу 

ексзаступнику міністра з питань тимчасово 

окупованих територій Юрію Гримчаку у 

вигляді нічного домашнього арешту.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Школи працюють начебто безпечно. 

Основне питання – чи надовго? 

АНАЛІТИКА 

Опитані нами батьки, переважно, задоволені. 

Утім в Україні є школи, які не відкрилися. Є й 

песимістичні прогнози

 

 

У Парижі про фільм "Тіні забутих предків" 

написали: "Це гуцульські Ромео і 

Джульєтта" - Лариса Кадочникова, актриса 

ІНТЕРВ'Ю 

Кіношедеври, вони як діти, - народжуються в муках. І 
легендарний фільм-поезія "Тіні забутих предків" - 
яскраве тому підтвердження. В принципі, стрічка Сергія 
Параджанова народжувалася і ... народжувалася в 
новій іпостасі.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

AirBaltic з 6 жовтня запустить рейс Вільнюс-

Київ 

Латвійська авіaкомпанія "AirBaltic" планує з 6 

жовтня 2020 року відкрити прямий рейс з 

Вільнюса до Києва.  

 

 

У київській мерії розповіли про харчування 

у школах під час карантину 

У Києві на час дії карантинних обмежень 

змінився формат шкільного харчування.

 

 

 

Декрет військових зараховується до строку 

вислуги УКАЗ 

Президент Володимир Зеленський визначив, 

що час перебування військовослужбовців у 

відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й 

для … 

 

Рада планує ввести штрафи для донорів 

крові, які приховують проблеми зі 

здоров’ям 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт, що запроваджує 

адміністративну відповідальність за 

приховування донором крові інформації або 

подання неправдивих відомостей про стан 

свого здоров’я, що могло …
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Українців інформуватимуть про вплив 4G 

та 5G на здоров'я 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

(НКРЗІ), створила спеціальний розділ на 

своєму офіційному сайті, в якому 

інформуватиме про вплив мобільних 

технологій 4G та 5G на здоров'я людей.

 

Біля Львова відкривають унікальний парк 

сучасної скульптури 

У селі Стрілки, що під Львовом, у вересні 

відкриють нову туристичну локацію – 

скульптурний PARK3020, в якому презентують 

роботи сучасних українських митців.

 

 

 

ГогольFest запускає 3 вересня поїзд на 

фестиваль до Херсона 

ГогольTrain, який торік віз творчу когорту з 

Києва на фестиваль StartUp ГогольFest до 

Маріуполя, цьогоріч вирушає до Херсона.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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